
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. GLIWICE

Powiat M. GLIWICE

Ulica ZWYCIĘSTWA Nr domu 1 Nr lokalu 1

Miejscowość GLIWICE Kod pocztowy 44-100 Poczta GLIWICE Nr telefonu 500170518

Nr faksu E-mail 
stowarzyszeniegtw@gmail.com

Strona www www.gtwgliwice.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-04-15

2015-11-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27823846000000 6. Numer KRS 0000203503

Cele stowarzyszenia obejmują zadania w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dariusz Opoka Prezes TAK

Agnieszka Jagła Wiceprezeska TAK

Marek Niewiarowski Wiceprezes TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Sebastian Wilk Przewodniczący TAK

Szymon Juśków Wiceprzewodniczący TAK

Tomasz Ciechanowski Członek TAK

STOWARZYSZENIE "GTW"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 
prawnej społeczeństwa;

4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5. działalności charytatywnej;

6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;

7. ochrony i promocji zdrowia;

8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;

12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;

13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży;

16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19. turystyki i krajoznawstwa;

20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej;

22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

24. ratownictwa i ochrony ludności;

25. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą

26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami;
 
27. promocji i organizacji wolontariatu;
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28. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;

29. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

30. rewitalizacji;

31. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- prowadzenie programów społecznych, kulturalnych, turystycznych, 
ekologicznych i sportowych;

- organizowanie zjazdów, sympozjów, szkoleń, warsztatów i kursów;

- promocję i wspieranie materialne wartościowych inicjatyw;

- współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami 
prawnymi i fizycznymi o podobnych celach;
- realizowanie innych programów mogących służyć celom i zadaniom 
stowarzyszenia;

- tworzenie forum dla wymiany doświadczeń i koordynacji działań 
lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych o podobnych 
celach;
- współpracę zagraniczną;

- podnoszenie własnych kwalifikacji związanych z działalnością 
stowarzyszenia;

- prowadzenie działalności zleconych przez organy administracji 
państwowej i samorządowej

zgodnie ze celami stowarzyszenia.

W ramach inicjatyw społecznych:

- tworzenie świetlic dla dzieci, klubów dla młodzieży;

- tworzenie placówek resocjalizacyjno – readaptacyjnych;

- uruchomienie i prowadzenie punktów informacyjnych (uzależnienia, 
bezdomność, wykluczenie społeczne, pomoc rodzinom itp.);
- tworzenie placówek badawczo – diagnostycznych;

- tworzenie grup samopomocy wśród młodzieży;

- organizowanie pomocy socjalnej;

- promocja wolontariatu;

- przeciwdziałania dyskryminacji;

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

- działania wyrównujące szanse osób ze środowisko zagrożonych 
wykluczeniem społecznym;

- ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka i redukcja szkód;

- terapia uzależnień, poradnictwo i rehabilitacja;
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- pomoc medyczna i działalność lecznicza;

- wsparcie osób bezrobotnych oraz długoterminowo bezrobotnych w 
poszukiwaniu pracy;

- organizowanie stażów, stażów zagranicznych oraz praktyk szkolnych, 
studenckich absolwenckich;
- organizowanie kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych i absolwentów.
 
- działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
ratownictwa i ochrony ludności.

- Upowszechnianie wiedzy i działalność na rzecz obronności Państwa.

W ramach inicjatyw kulturalnych:

- organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, 
prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach, 
koncertach;

- tworzenie Ośrodków Kulturalnych, prowadzenie ośrodków 
artystycznych, przestrzeni twórczych, kin, teatrów itp.;
- promowanie i upowszechnianie twórczości amatorskiej we wszystkich 
dziedzinach sztuki;

- organizowanie przeglądów twórczości amatorskiej we wszystkich 
dziedzinach sztuki;

- wydawanie niskonakładowych, nie komercyjnych publikacji i 
periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i 
audiowizualnych;
- promocja wydarzeń i osiągnięć kulturalnych w kraju i zagranicą.

- popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej;

- prowadzenie sekcji sportowych: wspinaczka sportowa, alpinizm, 
kolarstwo, piłki nożna, futsal, piłka nożna plażowa, triathlon, żeglarstwo, 
kajakarstwo, ratownictwo wodne, nurkowania, orientacji sportowej, 
łucznictwa oraz innych aktywności sportowych, survivalowych, 
rekreacyjnych i turystycznych;
- organizacja zawodów lokalnych, wojewódzkich, krajowych, 
międzynarodowych w w/w dyscyplinach;
- organizacja obozów, kursów, szkoleń, konferencji;

- prowadzenie obiektów sportowych i turystycznych oraz strzeleckich i 
survivalowych i tym

podobnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

4000

5

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2021 roku Stowarzyszenie prowadziło swoje zadania realizując działalność statutową poprzez:

 Prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek,
 Prowadzenie Centrum Rozwoju Bumerang wraz z projektem pedagogiki ulicy Mobilna Szkoła,
 Utrzymanie i rozwój obiektu sportowego Arena Orkana,
 Rozwój i prowadzenie Akademii  Piłkarskiej oraz Wspinaczkowej,
 Realizacja zadań zleconych przez partnerów, Miasto Gliwice, jednostki oraz firmy,
 Realizacja obozów oraz półkolonii i letnich i zimowych
 Realizacja działań i programów Pocovidowego
 Realizacja wydarzeń kulturalnych oraz Festiwali
 Organizacja Kampanii  - 1%
 Organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2021

Najważniejsze działania Zarządu to:
 zapewnienie ciągłości działań statutowych Stowarzyszenia szczególnie w okresie pocovidowym oraz trudnej sytuacji 
zdobywania środków finansowych
 Zapewnienie wsparcia zawodnikom, podopiecznym oraz członkom organizacji 
 uzyskanie  nowych źródeł finansowania – Fluor S.A, Amazon Fundation, sponsorzy prywatni – ING Bank 
 rozwój działalności odpłatnej oraz gospodarczej (organizacja eventów, szkoleń itp.)
 kontynuacja współpracy ze stałymi partnerami (Pc Store, Forum Gliwice, PwiK)
 dalsza współpraca w ramach członkostwa w organizacjach ogólnopolskich jak Polski Związek Alpinizmu, Polski Związek Piłki 
Nożnej, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Krajowe Zrzeszenie LZS, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Akademii 
Piłkarskich
 utrzymanie liczebności pracowników na odpowiednim poziomie doświadczenia, kwalifikacji 
 wstępne opracowanie rozwoju działu HR, fundrishingu  oraz wolontariatu
 nawiązanie współpracy z Radami Dzielnic celem promocji działań GTW (Baildona, Wójtowa Wieś, Ostropa, Śródmieście, 

Szobiszowice)

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i 
młodzieży (projekt Dołącz do Gry), w 
szczególności dziewcząt (Szkolenie sportowe w 
Piłce Nożnej Kobiet). Treningi odbywają się na 
dzierżawionym obiekcie Arena Orkana w 
Gliwicach oraz w halach sportowych na terenie 
Gliwic.
Prowadzenie sekcji wspinaczkowych w Gliwicach 
(GTW Akademia Wspinania) - 4 grupy oraz w 
Gierałtowicach - 3 grupy. 
Organizacja turniejów i treningów dla rodzin z 
dziećmi oraz społeczności lokalnej - m.in. 
coroczny Multitrening Rodzinny.

85.51.Z 1 337,10 zł

2 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego 
prowadzonej metodą podwórkową przy użyciu 
narzędzia Szkoła Mobilna. 
Prowadzenie Centrum Rozwoju Dzieci i 
Młodzieży BUMERANG w gliwickim Centrum 
Handlowym Forum. 
Działania finansowane są przez darczyńców, 
m.in.  Fluor S.A. czy Amazon Fundation, 
sponsorów, m.in. Acatom Sp. z o.o. i ING Bank 
oraz Polską Akcję Humanitarną, od której 
otrzymaliśmy dofinansowanie, z projektu 
Pajacyk, na posiłki dla dzieci w okresie wakacji. 
Wsparcie dzieci i ich rodzin poprzez użyczenie 
sprzętu komputerowego do nauki zdalnej.

88.99.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 526 469,23 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 277 046,52 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 249 422,71 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Organizacja koncertów, festiwali oraz 
spotkań, warsztatów i zajęć około 
kulturalnych, m.in.: 
- coroczny Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy -> impreza plenerowa 
- koncert na dużej scenie wraz z festynem 
na płycie Rynku w Gliwicach
- Festiwal Punk Generation (6 edycja) -> 
dwudniowa impreza z koncertami, wystawą 
i spotkaniami autorskimi
- prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek -> 
miejsca łączącego galerię sztuki z Domem 
Kultury. Codziennie odbywają się różnego 
rodzaju wydarzenia kulturalne dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych.

90.02.Z 0,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku letniego Aktywne 
Wakacje w Podlesicach - tygodniowy obóz 
dla członków naszych sekcji 
wspinaczkowych i piłkarskich. 35 dzieci 
miała do wyboru jeden z trzech modułów: 
wspinaczkowy, piłkarski lub mix. 
Organizacja półkolonii zimowych oraz 
letnich w Stacji Artystycznej Rynek pod 
nazwą Coolturalne Ferie/Wakacje. Łącznie 
w trakcie ośmiu pięciodniowych turnusów 
półkoloniach wzięło udział stu dwudziestu 
pięciu uczestników. 
Wszystkie obozy i półkolonie zostały 
zgłoszone do Kuratorium Oświaty.

79.12.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1 337,10 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 211 943,28 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 63 766,14 zł

2.4. Z innych źródeł 249 422,71 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 3 862,10 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 337,10 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

211 943,28 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

25 878,63 zł

3 867,50 zł

34 020,01 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -22 316,82 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 569 615,69 zł 1 337,10 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

299 363,34 zł 1 337,10 zł

249 422,71 zł 0,00 zł

0,00 zł

114,17 zł

16 741,07 zł

3 974,40 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-16 9



V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

4 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

2,58 etatów

38 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

7 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

165 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

165 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 155 368,10 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

155 368,10 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 511,81 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

1 206,25 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

230,73 zł

7 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

87 708,82 zł

81 533,45 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

750,00 zł

- inne świadczenia 5 425,37 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 67 659,28 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 118 354,19 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 37 013,91 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

3 800,20 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1 500,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Wynagrodzenia z poz. 4; 5 są wliczone do wynagrodzeń z 
poz. 1

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Promocja Miasta podczas 29 
edycji Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Miasto Gliwice 18 450,00 zł

2 Nieodpłatne udostępnienie 
namiotów

Promocja Miasta Gliwice przez 
nieodpłatne udostępnienie 
namiotów z nadrukiem 
promującym Gliwice 
organizacjom pozarządowym 
oraz miejskim jednostkom 
organizującym przedsięwzięcia 
sportowe, kulturalne, 
rekreacyjne i promocyjne na 
terenie Miasta Gliwice.

Miasto Gliwice 16 974,00 zł

3 Jarmark Bożonarodzeniowy Organizacja i obsługa Jarmarku 
Bożonarodzeniowego w 
Gliwicach

Miasto Gliwice 80 000,00 zł

4 Szopka Bożonarodzeniowa Obsługa oświetleniowa i 
nagłośnieniowa Szopki 
Bożonarodzeniowej

Miasto Gliwice 6 400,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 563,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dariusz Opoka
Agnieszka Jagła

Marek Niewiarowski
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miasto Gliwice 4

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

2022-10-16
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